
Protokół Nr XXXIV/06

Rady Powiatu w Pułtusku 

z dnia 28 kwietnia 2006r. 

Ad.1

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku inż. Czesław Czerski dokonał otwarcia

Sesji wypowiadając formułę : „Otwieram XXXIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku”.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co

wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające

na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad. 2

Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie do realizacji  kolejnego punktu porządku

obrad -   Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

Ponieważ  żaden  Radny  nie  zgłosił  wniosków  o  zmianę  porządku  obrad,

Przewodniczący odczytał porządek zgodnie z którym będą odbywały się obrady:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przyjęcie informacji z zakresu działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin

i Nasiennictwa Wojewódzkiego Inspektoratu Warszawie - Oddział w Pułtusku za

2005r. 

6. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektora  Weterynarii  w

Pułtusku w roku 2005. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za 2005r.

9. Podjecie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  zmiany  w  Regulaminie  Rady

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 
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11.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Lokalnego Systemu Opieki nad Rodziną i

Dzieckiem w Powiecie Pułtuskim na lata 2006-2010. 

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  Szkolnemu  Schronisku

Młodzieżowemu w Pułtusku.

13.Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru

zniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,

którym  powierzono  stanowisko  kierownicze  w  szkołach  i  placówkach

prowadzonych przez Powiat.

14.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  tygodniowego

obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  i

placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  oraz  zasady  zaliczania  do  wymiaru

godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

15.Podjęcie  uchwały  w sprawie:   regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  w  roku

2006.

16.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2005r

• wystąpienie Starosty Pułtuskiego,

• przedstawienie  uchwały  nr  124/C/2006  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2006r. w sprawie wydania opinii

o  przedłożonym przez  Zarząd  Powiatu  w Pułtusku  sprawozdaniu  z  wykonania

budżetu za 2005., 

• dyskusja,

-  stanowiska  komisji  stałych  Rady  Powiatu  w Pułtusku  na  temat  rozpatrzenia

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu  pułtuskiego za rok 2005,

• przedstawienie Uchwały Nr 4/06 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku  z

dnia  19  kwietnia  2006r.   w  sprawie:   wniosku  o  udzielenie  absolutorium

Zarządowi Powiatu,

• przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

w  Pułtusku  z  dnia  19  kwietnia  2006r.  w  sprawie:  udzielenia  absolutorium

Zarządowi Powiatu 

• głosowanie  nad  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  dot.  udzielenia  absolutorium
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Zarządowi Powiatu,  przyjętym uchwałą nr 4/06.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

18.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego

w I kategorii zaszeregowania pracowników niektórych jednostek organizacyjnych

samorządu powiatowego. 

19.Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu

na 2006r.

20.Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu. 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

23. Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku  Sesji: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek XXXIV Sesji został przyjęty. 

Ad. 3       
Przewodniczący -  zarządził  przystąpienie do realizacji  kolejnego punktu porządku

obrad  -    Przyjęcie  protokołu  XXXIII   Sesji  Rady  Powiatu.  Przewodniczący

poinformował,  że  do  dnia  dzisiejszego   nie  wpłynęły  żadne  wnioski  ani  uwagi

dotyczące protokołu. Wobec braku wniosków, Przewodniczący zarządził głosowanie

nad przyjęciem protokołu XXXIII Sesji Rady Powiatu

Za -15 Radnych

Przeciw - -

Wstrzymało się -

Rada Powiatu w Pułtusku przyjęła protokół nr XXXIII/06

Ad.4

Przewodniczący – zarządził przystąpienie do realizacji  kolejnego punktu porządku

obrad -    Interpelacje i zapytania radnych

Radny K. Łachmański – zwrócił się do Zarządu Powiatu o udzielenie odpowiedzi na
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pytanie, czy w bieżącym roku przewidywane są podwyżki dla pracowników

administracji i obsługi szkół ponadgimnazjalnych. 

Radny Z. Wiernicki – poinformował, że z informacji jakie posiada w ubiegłym roku,

we wniosku o pozyskanie środków z rezerwy tzw. „drogowej” na modernizację drogi

powiatowej położonej w Pułtusku ul. Mickiewicza- zgłoszono jej zamknięcie.

We wniosku z roku 2006 pojawił  się  ponownie element  modernizacji  ww. drogi.

Radny zapytał, czy fakt zgłoszenia zakończenia tej inwestycji drogowej w roku 2005

nie będzie stanowi przeszkody, aby uzyskać środki  na budowę dalszego ciągu ul.

Mickiewicza,  tj.  na  budowę ronda  na  skrzyżowaniu  ulic  Jana  Pawła,  Ogrodowa,

Kolejowa.  Powyższe  zadanie  mogłoby  być  w  tym  roku  zrealizowane  jeżeli

uzyskalibyśmy środki.  Radny zapytał jakie były przyczyny, że we wniosku znalazła

się informacja o zakończeniu inwestycji i czy ta informacja nie stanowi przeszkody

w uzyskaniu środków z budżetu. 

Radny  K.  Łachmański  –  poinformował,  że   czytają  ostatnie  wydanie  Tygodnika

Pułtuskiego  można  się  domyślać,  że  środki  finansowe  na  remont  dróg  po

„wyczerpującej” zimie będą niewystarczające . Radny prosił  o informację na ww.

temat. 

Przewodniczący  Rady -  przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu

porządku obrad zwrócił się do Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu o

przedstawienie opinii o projektach uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej

Sesji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. Stanisław Myślak poinformował, że

Komisja  na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2006r. przyjęła wnioski do:

• projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu SP ZOZ w Pułtusku dotyczące

zamiany §11 ust. 2 , który otrzymuje brzmienie:

„Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku przedstawia Radzie

Powiatu  kwartalne  sprawozdania  o  przychodach,  kosztach  i  wyniku  finansowym

zakładu do końca następnego miesiąca po rozliczanym kwartale wraz z informacją, o

której mowa w ust. 1. „

Ponadto wnioskowano aby w wykazie jednostek i komórek organizacyjnych SP ZOZ
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,  który  stanowi  załącznik  do  Statutu  SP  ZOZ – dokonać  podziału  na  komórki  i

jednostki organizacyjne. 

• W  projekcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Regulaminie  Rady

Społecznej SP ZOZ w Pułtusku, §2 ust. 7 powinien brzmieć:  

„W przypadku zaistnienia pilnej potrzeby dla uzyskania opinii Rady Społecznej SP

ZOZ, szczególnie w zakresie spraw określonych w art. 46 pkt 1 lit.”b” ustawy z dnia

30  sierpnia  1991r.  o  zakładach  opieki  zdrowotnej,  dopuszcza  się  możliwość

przeprowadzenia konsultacji internetowej lub telefonicznej.

Opinię  uważa  się  za  pozytywną,  jeżeli  co  najmniej  połowa  członków  Rady

Społecznej akceptuje zgłoszoną do zaopiniowania sprawę.   ”.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  tematy  będące  przedmiotem  obrad  dzisiejszej

Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw

Społecznych – p. Zbigniew Wałachowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu

w dniu  19  kwietnia  2006r.  pozytywnie  zaopiniowała  tematy będące  przedmiotem

obrad dzisiejszej Sesji. 

Przewodnicząca  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  –  p.  Helena  Wojtaszek

poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006r.   pozytywnie

zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji.  

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej – p. Wiesław Barkała poinformował,

że  Komisja  na  posiedzeniu  w dniu  20  kwietnia  2006r.  pozytywnie  zaopiniowała

tematy będące przedmiotem dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i  Przestrzegania

Prawa – p. Zbigniew Szczepanik poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu

19 kwietnia 2006r. przyjęła wniosek do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia

zmian w Regulaminie Rady Społecznej SP ZOZ w Pułtusku, zgodnie, z którą §2 ust.

7 powinien brzmieć:  

W przypadku zaistnienia pilnej potrzeby dla uzyskania opinii  Rady Społecznej SP

ZOZ, szczególnie w zakresie spraw określonych w art. 46 pkt 1 lit.”b” ustawy z dnia

30  sierpnia  1991r.  o  zakładach  opieki  zdrowotnej,  dopuszcza  się  możliwość

przeprowadzenia konsultacji internetowej lub telefonicznej.
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Opinię  uważa  się  za  pozytywną,  jeżeli  co  najmniej  połowa  członków  Rady

Społecznej akceptuje zgłoszoną do zaopiniowania sprawę.   ”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała tematy będące przedmiotem obrad  XXXIV Sesji

Rady Powiatu w Pułtusku. 

Ad. 5 

Przystępujemy do  realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przyjęcie informacji

z  zakresu  działalności  Państwowej  Inspekcji  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa

Wojewódzkiego Inspektoratu Warszawie - Oddział w Pułtusku za 2005r. 

Przewodniczący Rady poinformował,  że  informację Szanowni  Radni  otrzymali  na

piśmie.  Przewodniczący  zapytał,  czy  są  pytania  do  Pani  Kierownik  w  sprawie

przedstawionej informacji. 

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji

z  zakresu  działalności  Państwowej  Inspekcji  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa

Wojewódzkiego Inspektoratu Warszawie - Oddział w Pułtusku za 2005r. 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Informacja została przyjęta. 

Ad. 6

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektora

Weterynarii w Pułtusku w roku 2005. 

Przewodniczący  poinformował,  że  sprawozdanie  Szanowni  Radni  otrzymali  na

piśmie,  ponadto  było  ono  przedmiotem  obrad  Komisji  Rady  Powiatu.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie sprawozdania. 

Starosta Pułtuski – poinformował, że powiat pułtuski jest terenem rolniczym i bardzo

ważną sprawą jest uzyskanie pomocy weterynaryjnej czasami po godzinach pracy.

Powyższa sprawa nie została jeszcze rozwiązana legislacyjnie. Starosta zwrócił się z

pytaniem do  przedstawiciela  Powiatowej  Inspekcji  Weterynaryjnej  czy  tę  sprawę

można rozwiązać doraźnie. Obecnie jesteśmy przed długim weekendem i może być
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problem z uzyskaniem pomocy weterynaryjnej.

 Starosta  poinformował,  że w służbie  zdrowia,  praca po godzinach pracy nazywa

„świąteczna” lub „nocna pomoc lekarska”. 

Starosta  prosił,  aby  Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  do  powyższej  sprawy

ustosunkował  się  na  najbliższym  posiedzeniu  Rady  Powiatu,  ponadto  zostanie

przygotowane stosowne wystąpienie do posłów i senatorów.

Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  sprawozdania  z

działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii w Pułtusku w roku 2005. 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad. 7 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości

Przewodniczący Rady zwrócił się do Starosty o zabranie głosu.

Starosta przypomniał, że na jednej z Sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie

zbycia nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki (tzw. szpital zakaźny). Odbyły

się dwa przetargi z wynikiem negatywnym. 

W dniu 29 marca br. wpłynął wniosek Gminy Pułtusk  dot. rozważenia propozycji

dokonania zamiany własności nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki i przy

ul. Daszyńskiego 2. 

Zarząd  Powiatu  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Rady  Miejskiej  w  Pułtusku

proponując Gminie Pułtusk następujący udział w kosztach:

1. koszt sporządzenia aktu notarialnego zostanie pokryty po połowie,

2. wycena nieruchomości położonej przy ul. Daszyńskiego 2 zostanie wykonana na

koszt Gminy Pułtusk 

3. wycena nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 183 jest wykonana na koszt

Powiatu Pułtuskiego 

4. zamiana nieruchomości będzie zrealizowana bez obowiązku dokonania dopłat w

przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości (zgodnie z art. 14 ust. 3
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ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami). 

5. każda  ze  stron  przygotuje  pełną  dokumentację  nieruchomości  będącej  jej

własnością (odpisy z KW, wypisy z ewidencji gruntów, itd.). 

Projekt uchwały w sprawie zmiany ww. nieruchomości został przedłożony Radzie

Powiatu oraz omówiony na wszystkich posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu

w Pułtusku. Ponadto na posiedzeniu w dniu wczorajszym Rada Miejska w Pułtusku

podjęła uchwałę o zamianie nieruchomości wraz z warunkami cytowanymi powyżej. 

Cel  na  który  zostanie  przeznaczony  obiekt,  wiąże  się  z  działalnością  statutową

Gminy.  Nieruchomość  była  wizytowana  przez  przedstawicieli  powiatu  i  gminy

Pułtusk. 

Burmistrz Pułtuska poinformował, że zgodnie z propozycję Zarządu Powiatu Gmina

Pułtusk dokonała wyceny udziału w nieruchomości obecnego szpitala przy ul. 3-go

Maja i wynosi on 691.500zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do podjęcia  uchwały.

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zamiany  nieruchomości  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXIV/254/06 została podjęta. 

Ad. 8

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania

finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku za 2005r.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do Dyrektora Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Pana Michała Borkowskiego w sprawie sprawozdania.

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził przystąpienie do podjęcia uchwały.

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
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w Pułtusku za 2005r.i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXIV/255/06 została podjęta.

Ad. 9 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjecie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  Statutu  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

Przewodniczący zapytał , czy są pytania w sprawie projektu uchwały.

Radny Z. Wiernicki  poinformował, że na posiedzeniach Komisji  zgłaszano pewne

wnioski do Statutu SP ZOZ. Radny zapytał jak te wnioski będą realizowane. 

Sekretarz Powiatu odpowiedziała, że wnioski zgłoszone na posiedzeniach Komisji

dot.  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Statutu  SP  ZOZ,  zostały

uwzględnione w projekcie uchwały, który posiada Przewodniczący Rady. 

Radny Z. Wiernicki przedstawił treść §11 ust.  2 Statutu. Radny zapytał, czy Rada

Powiatu otrzymała sprawozdanie kwartalne SP ZOZ.

Starosta odpowiedział, że sprawozdanie jeszcze nie wpłynęło, ale jeszcze nie upłynął

termin określony w Statucie SP ZOZ. 

Radny Z. Wiernicki – sądzi, że Przewodniczący otrzyma sprawozdanie w terminie

określonym w Statucie. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  dodatkowa  informacja  –  opisowa

nt. zakończonego kwartału jest bardzo potrzebna. Ponadto na posiedzeniach Komisji

dyskutowano również  nt. realizacji programu restrukturyzacji SP ZOZ, który swoje

odzwierciedlenie powinien znaleźć m.in. w opisowej kwartalnej informacji. 

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że sprawozdania kwartalne SP ZOZ wpływają

do Przewodniczącego Rady, ale w pierwszej kolejności są omawiane na posiedzeniu

Zarządu Powiatu. Następnie przedstawiane są Radzie Powiatu do zaakceptowania na

najbliższym jej posiedzeniu. 

Radny Z.  Wiernicki  odnosząc  się  do  wypowiedzi  p.  Wicestarosty  zapytał  w jaki

sposób,  w  godzinach  przewidzianych  kodeksem  pracy,  Zarząd  Powiatu  omówi
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sprawozdanie  kwartalne  SP  ZOZ  i  przekaże  je  Radzie  Powiatu  w  terminie

określonym w Statucie SP ZOZ. 

Starosta Pułtuski odpowiedział, że sprawozdanie kwartalne SP ZOZ wpłynęło już do

Starostwa  Powiatowego  i  zostanie  przekazane  Przewodniczącemu  Rady  w

statutowym terminie. 

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie

zatwierdzenia  Statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w

Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 15

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr XXXIV/256/06 została podjęta.

Ad. 10 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Pułtuskiemu.

Starosta Pułtuski poinformował, że jako Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ

był  inicjatorem  wprowadzenia  proponowanej  zmiany  do  Regulaminu  Rady

Społecznej  SP  ZOZ.  Propozycja  ta  miała  na  celu  usprawnienie  pracy  Rady

Społecznej i będzie stosowana tylko w awaryjnych sytuacjach. 

Radny K. Łachmański uważa, że konsultacje w sprawie służby zdrowia nie powinny

odbywać  się  drogą  internetową  lub  telefoniczną.  Ponadto  projekt  uchwały  nie

określa jednoznacznie w jakich sprawach konsultacje mają się odbywać. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że wniosek uściślający zadania, w których mogą

odbywać  się  konsultacje  telefoniczne  Rady  Społecznej  -  pochodzi  z  Komisji

Bezpieczeństwa,  Porządku  Publicznego  i  Przestrzegania  Prawa.  Komisja

wskazywała na zadania Rady Społecznej określone w art. 46 pkt 1 lit. b ustawy o

zakładach opieki zdrowotnej, który brzmi „zbycia środka trwałego oraz zakupu lub

przyjęcia darowizny nowej  aparatury i sprzętu medycznego”. 

Radny K. Łachmański zapytał, czy zbycie „czegokolwiek” jest sprawą mało istotną.
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Starosta Pułtuski poinformował, że opinia Rady Społecznej SP ZOZ jest jednym z

elementów do podjęcia uchwały przez Radę Powiatu w Pułtusku. 

Radny K. Łachmański uważa, że w składzie Rady Społecznej SP ZOZ znajdują się

osoby kompetentne, których zdanie na temat np. zbycia środka trwałego jest bardzo

ważne  i  warte  wysłuchania  przed  przyjęciem  opinii  przez  Radę  Społeczną  a

następnie  uchwały przez Radę Powiatu. Dlatego też Radny nie wyobraża sobie aby

konsultacje odbywały się w inny sposób niż posiedzenie Rady Społecznej. 

Wicestarosta  Pułtuski  poinformował,  że  propozycja  Pana  Starosty,  jako

Przewodniczącego Rady Społecznej została zgłoszona po to, aby usprawnić obrady

Rady Społecznej SP ZOZ. Mówiąc o zbyciu środka trwałego mamy na myśli zbycie

drobnych rzeczy, np. krzesło, tj. przedmiotów o wartości do 60.000zł. Ponadto na

posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ , której Wicestarosta przewodniczył, obecni

członkowie Rady Społecznej, związki zawodowe, lekarze - propozycję Pana Starosty

zaopiniowali pozytywnie. Wiadomy jest, że będą to tylko sytuacje wyjątkowe, które i

tak będą przedmiotem obrad Rady Powiatu.

Wobec  braku  dalszej  dyskusji  Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  w

sprawie  zatwierdzenia  zmiany  w  Regulaminie  Rady  Społecznej  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku i zarządził głosowanie nad jej

podjęciem: 

Za 11

Przeciw -

Wstrzymało się 3

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIV/257/06 została podjęta.

Ad. 11

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  przyjęcia  Lokalnego Systemu Opieki nad

Rodziną i Dzieckiem w Powiecie Pułtuskim na lata 2006-2010. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec braku pytań  Przewodniczący odczytał  treść  uchwały w sprawie:  przyjęcia

Lokalnego Systemu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w Powiecie Pułtuskim na lata
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2006-2010 i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 14

Przeciw 

Wstrzymało się 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIV/258/06 została podjęta.

Ad. 12 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  Szkolnemu  Schronisku

Młodzieżowemu w Pułtusku.

Przewodniczący zapytał, czy  są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  nadania

statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Pułtusku i zarządził  głosowanie

nad jej podjęciem: 

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIV/259/06 została podjęta.

Ad. 13 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zasad  udzielania  i

rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć

nauczycielom,  którym  powierzono  stanowisko  kierownicze  w  szkołach  i

placówkach prowadzonych przez Powiat.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący przedstawił treść uchwały zmieniającej uchwałę

w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat i zarządził  głosowanie nad jej

podjęciem: 
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Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIV/260/06 została podjęta.

Ad. 14 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i

placówkach prowadzonych  przez  Powiat  oraz  zasady  zaliczania  do  wymiaru

godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Przewodniczący zapytał, czy  są pytania w sprawie uchwały. 

Radny K. Łachmański poinformował, że podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu

głosował za przyjęciem regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2006. Jednak

ze  względu  na  sugestie  nauczycieli  szkół  ponadgimnazjalnych  zgłosił  wniosek

formalny dot. zmiany stawki za wychowawstwo klasy, która została uwzględniona w

rozdziale V §10 pkt 5. 

Z informacji jakie posiada wynika, że w powiecie pułtuskim jest 100 wychowawców.

Jeżeli stawka za wychowawstwo klasy zostałaby zwiększona ze 120 zł na 140zł, to

dałoby to roczny skutek finansowy ok. 26.000zł. Na posiedzeniu Komisji Integracji i

Promocji Powiatu Skarbnik Powiatu informowała, że z wolnych środków – z kwoty

ok. 1.482.000zł rozdysponowano - w roku bieżącym kwotę ok. 600.000zł. Pozostało

ok.  800.000zł  –  Radny proponował  aby  z  tych  środków podwyższyć  dodatek  za

wychowawstwo  klasy.  Radny  poinformował,  że  rozmawiał  na  ten  temat  z

przedstawicielami  związków  zawodowych  działających  na  terenie  powiatu

pułtuskiego, którzy pozytywnie zaopiniowali wniosek radnego. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania

nauczycieli  przeprowadzono  spotkania  ze  związkami  zawodowymi  nauczycieli  –

sporządzono  w  tej  sprawie  stosowny  protokół.  Ponadto  sprawę  regulaminu

omówiono  na  posiedzeniach  Komisji  stałych  Rady Powiatu  w Pułtusku,  podczas

których nikt, również Radny K. Łachmański , nie zgłosił wniosków. Starosta uważa,

13



ze procedura opracowywania regulaminu została w pełni wyczerpana.

Wicestarosta  Pułtuski  –  W.  Saracyn  poinformował,  że  Związek  Zawodowy

„SOLIDARNOŚĆ”  proponował,  aby  dodatek  za  wychowawstwo  klasy  wynosił

100zł a jest propozycja 120zł.

Radny K. Łachmański zauważył, że regulamin wynagradzania nauczycieli nie został

jeszcze uchwalony. Podczas  posiedzeń komisji,  której jest  członkiem głosował  za

przyjęciem  regulaminu,  jednak  ze  względu  na  sugestie  nauczycieli  szkół

ponadgimnazjalnych,  w  dniu  dzisiejszym  proponuje  aby  kwota  dodatku  za

wychowawstwo  klasy  została  zwiększona.  Ponadto  nauczyciele  pracujący  w

szkołach prowadzonych przez gminy mają wyższą kwotę dodatku.  

Wicestarosta  Pułtuski  –  W. Saracyn poinformował,  że  po  to  są  powołane organy

statutowe,  aby  omawiać  tematy  sesji  i  zgłaszać  ewentualne  wnioski.  Ponadto

przedstawiciele  Zarządu  Powiatu  trzykrotnie  spotykali  się  ze  związkami

zawodowymi  nauczycieli  celem  uzgodnienia  treści  regulaminu  i  propozycja

wysokości  dodatku funkcyjnego została przyjęta,  tym bardziej że była wyższa niż

proponowały związki. 

Następnie Wicestarosta poinformował, że w jednej z gmin nauczyciele mają 800zł na

etat,  natomiast  w  powiecie  pułtuskim  jest  860zł  na  jeden  etat,  poza  tym gdyby

zostały  porównane  inne  składniki  wynagrodzeń,  to  doszlibyśmy do  wniosku  ,  ze

wynagrodzenia nauczycieli powiatu pułtuskiego są na przyzwoitym poziomie. 

Radny  K.  Łachmański  poinformował,  że  organem  statutowym  właściwym  do

uchwalenia  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  jest  Rada  Powiatu  ,  żadne

komisje nie maja takich praw. Najlepszym miejscem do zgłaszania wniosków jest

posiedzenie Rady Powiatu, tym bardziej że regulamin nie został jeszcze przyjęty. 

Starosta Pułtuski zgłosił wniosek formalny dot. poddania pod głosowanie projektu

uchwały zgłoszonego przez Zarząd Powiatu w Pułtusku.  

Radny K.  Łachmański  zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Rady  o  rozstrzygnięcie,

który  wniosek  będzie  głosowany  jako  pierwszy.  Radny  przypomniał,  że  jego

wniosek był zgłoszony jako pierwszy. 

Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu poinformował, że dyskusja,

która  w  tej  chwili  jest  prowadzona  nie  dotyczy  tego  projektu  uchwały.
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Przewodniczący  zgodnie  z  porządkiem  obrad  otworzył  dyskusje  nad  pkt  dot.

Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego

wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach

prowadzonych  przez  Powiat  oraz  zasady  zaliczania  do  wymiaru  godzin

poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
Wobec braku dyskusji  Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie projektu

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin  zajęć  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych

przez Powiat  oraz zasady zaliczania  do  wymiaru  godzin  poszczególnych  zajęć  w

kształceniu zaocznym  i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:  

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIV/261/06 została podjęta.

Ad. 15 
Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Podjęcie uchwały  w sprawie:  regulaminu wynagradzania nauczycieli  w

roku 2006.

Radny  K.  Łachmański  ponownie  zgłosił  wniosek  dot.  wprowadzenia  zmiany  w

regulaminie wynagradzania nauczycieli – w rozdziale V §10 pkt 5 ust. 1  dodatek za

wychowawstwo klasy zwiększyć ze 120 zł na 140zł.

Radny Z. Wiernicki apelował do radnych a szczególnie do Starosty, żeby w każdej

chwili  i  w  każdej  sprawie  radny  miał  prawo  wypowiedzieć  się  ,  co  gwarantuje

regulamin obrad. Radny jak i grupa radnych ma prawo zmienić zdanie w terminie od

posiedzenia komisji do posiedzenia Rady Powiatu. Posiedzenie Rady Powiatu jest

jak najbardziej autorytatywne do podejmowania spraw ważnych dla powiatu. 

Starosta Pułtuski – poinformował, że jednym z założeń obecnego rządu jest przejęcie

wynagrodzeń nauczycieli w Polsce. Dodatek funkcyjny jakim jest m.in. dodatek za

wychowawstwo klasy w niektórych gminach wynosi 25 zł, a nawet 10 zł. Niektóre

samorządy posiadają środki na wyższe dodatki a niektóre niestety nie mają. Starosta
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poinformował,  że  w  sprawie  regulaminu  prowadzono  rozmowy  ze  związkami

zawodowymi i  przyjęto  pewne ustalenia.   Uważa,  że  w tej  chwili  uprawiana  jest

„polityka”. Każdy może wstać i zgłosić wniosek. Starosta poinformował, że w takiej

sytuacji  poprosi o przerwę, odbędzie się posiedzenie Zarządu i dodatek funkcyjny

zostanie  zwiększony  jeszcze  o  20  zł,  a  takie  wnioski  można  składać  w

nieskończoność. 

Radny K.  Łachmański  –  poinformował,  że nie  wie,  czy „nazywanie  polityką  jest

kwota 24.000zł.” jeżeli przy omawianiu zmian w regulaminie Rady Społecznej SP

ZOZ informowano, że za pomocą internetu i telefonu członkowie Rady Społecznej

będą decydować o drobnych kwotach do 60.000zł. 

Radny Z. Wałachowski poinformował, że polityka jest nie w kwocie tylko w logice.

W pkt 10 dot.  zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Społecznej – logika była

taka, że Rada  Powiatu nie jest na tyle kompetentna żeby podejmować uchwały bez

opinii  stosownego  gremium.  Natomiast  w  punkcie,  w  którym  jesteśmy  obecnie

polityka polega na tym , że dla Rady Powiatu nie ważna jest opinia stosownych ciał,

które już ją podjęły, tylko Rada ma taką władzę , żeby to wszystko odwrócić i zacząć

od  początku.  Odbyły  się  już  spotkania  ze  związkami  zawodowymi,  posiedzenia

komisji , ale okazuje się, ze w dniu dzisiejszym nie jest to ważne. To nie jest kwestia

kwot tylko kwestia pewnej polityki. 

Radny  L.  Smyk  –  w  imieniu  PSL  zgłosił  wniosek  o  zwiększenie  dodatku

funkcyjnego do 150zł. Uważa, że „jest to granie pod publikę”. Przed chwilą Radny

K.  Łachmański  w  pkt.  dot.  zmian  w  regulaminie  Rady  Społecznej  SP  ZOZ

akcentował, że aby podjąć uchwałę w sprawie zbycia mienia SP ZOZ , muszą być

opinie  fachowców,  związków zawodowych.   Natomiast  w przypadku  uchwały  w

sprawie wynagrodzeń nauczycieli – posiadamy już opinie związków zawodowych,

opinie  komisji  stałych  Rady Powiatu  i  do  decyzji  Rady Powiatu  należy  podjęcie

stosownej uchwały. Radny poinformował, że żaden klub Radnych Rady Powiatu w

Pułtusku nie będzie przeciwny podwyższeniu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli,

tylko pytanie skąd weźmiemy środki na ten cel. 

Radny K. Łachmański  –  poinformował,  że zgłaszając wniosek dot.  podwyższenia

dodatku funkcyjnego wskazał również źródło finansowania i nie jest przeciwny aby
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ten dodatek podwyższyć do 150zł. 

Starosta zgłosił wniosek ogłoszenia 10 minutowej przerwy.

Przewodniczący Rady zarządził przerwę. 

Przewodniczący wznowił obrady.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami:

Wniosek  Radnego  L.  Smyka  dot.  wprowadzenia  zmiany  w  regulaminie

wynagradzania  nauczycieli  –  w  rozdziale  V  §10  pkt  5  ust.  1   dodatek  za

wychowawstwo klasy zwiększyć ze 120 zł na 150zł.

Za 3

Przeciw 9

Wstrzymało się 1

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu – byli nieobecni na Sali Rady. 

Wniosek został oddalony. 

Wniosek  Radnego  K.  Łachamńskiego  dot.  wprowadzenia  zmiany  w  regulaminie

wynagradzania  nauczycieli  –  w  rozdziale  V  §10  pkt  5  ust.  1   dodatek  za

wychowawstwo klasy zwiększyć ze 120 zł na 140zł.

Za 3

Przeciw 9

Wstrzymało się 1

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu – byli nieobecni na Sali Rady. 

Wniosek został oddalony. 

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania

nauczycieli w roku 2006 i zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 10

Przeciw 1

Wstrzymało się 2

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu – byli nieobecni na Sali Rady. 

Uchwała Nr XXXIV/262/06 została podjęta.
Ad. 16 

Przewodniczący  Rady  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  szesnastego  punktu

porządku  obrad  Rozpatrzenie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  powiatu
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pułtuskiego za 2005r

Przewodniczący  postępując  zgodnie  z  podpunktem  pierwszym  zwrócił  się
do Pana Starosty o zabranie głosu. 
Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  budżet  powiatu  po  zmianach  w  trakcie  roku

przedstawia się następująco:

Plan dochodów: 42.311.345 zł

Wykonanie dochodów: 41.286.817 zł tj. 97,6 %

Dodając wydatki niewygasające: 1.685.712 zł

wykonanie dochodów: 42.972.529 zł tj. 101,6 %

Plan wydatków: 42.222.082 zł

Wykonanie wydatków: 39.714.856 zł

Dodając wydatki niewygasające: 1.685.712 zł

wykonanie wydatków: 41.400.568 zł tj. 98,05 %

W ramach budżetu realizowano:

1. dochody i wydatki zadań administracji rządowej:

plan: 3.111.441 zł 

wykonanie: 3.106.517 zł tj. 99,8 %

składka zdrowotna – zwrot: 4.924 zł

2. dochody i wydatki administracji rządowej na podstawie porozumień

- prowadzenie spraw paszportowych  kwota: 3.171 zł

3. wydatki na zadania w drodze umów i porozumień

a) umowy z Marszałkiem na:

• Euroalternatywa

• Stypendia

b) Miasto – prowadzenie biblioteki (81.500 zł)

c) porozumienie na praktyczną naukę zawodu

• Mława

• Płońsk
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• Żuromin

d) porozumienie w sprawie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo –

wychowawczych 

• Ciechanów

• Płońsk

• Otwock

4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych

• szkoły niepubliczne

• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

5. Dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych

• SPZOZ 

• zakup sprzętu: 35.000 zł + 90.000 zł

• elewacja: 80.000 zł

• program strukturalny: 153.791 zł

6. Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

dotacje dla Parafii w Obrytem – 20.000 zł

7. Wydatki inwestycyjne

Plan – 12.244.269 zł

Realizacja – 10.553.172 zł tj. 25,6 % wykonanych dochodów

Niższa realizacja to wydatki niewygasające

Budowa Szpitala

8. Budżet realizowano między innymi uzyskując pomoc finansową z gmin 

9. Wydatki w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu zrealizowano

prawidłowo, do wysokości planów finansowych jednostek. Występujące

zobowiązania – to zobowiązania niewymagalne (13 –tka, pochodne, wydatki

rzeczowe dla zapewnienia ciągłości działania jednostek) 

10. W trakcie roku pozyskano dodatkowe środki w wysokości 2.364.224 zł 

tj. ok. 6 % wykonanych dochodów 

11. Zadłużenie powiatu: 3.739.646 zł tj. 9,1 % wykonanych dochodów 

12. Wynik finansowy budżetu – wolne środki: 1.482.698 zł.
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Wykonane  wydatki  inwestycyjne  w  2005r.  wynoszą:  10.553.172zł.  tj.  26,6%

wykonanych wydatków, tj: 

I  Modernizacja dróg – ogółem   879.191 zł

1. modernizacja drogi: Nasielsk - Gąsocin odc. Klukowo - Gołębie wartość 22.500zł

2. przebudowa drogi: Pułtusk – Bulkowo – Skórznice - Gąsiorowo odc. Pułtusk ul.

Mickiewicza, wartość 278.441 zł,

3. projekty  budowlane  oraz  studia  wykonalności  na  przebudowę  dróg

zakwalifikowanych do współfinansowania z funduszy strukturalnych – wartość

357.765 zł

4. przebudowa  drogi:  Pokrzywnica  –  Krzyczki  odc.  Smogorzewo  Włościańskie

wartość 122.061 zł

5. przebudowa drogi odc. Winniczka wartość 98.424 zł

II Pozostałe  inwestycje ogółem:  9.673.981 zł

w tym: 

- budowa Szpitala w Pułtusku - 8.303.788 zł

- modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS Obryte  -  623.168 zł

- zakup  sprzętu  dla  bieżącego  utrzymania  dróg  ZDP:  przyczepka

NEPTUN, pług  odśnieżny,  piaskarka,  kosiarka  do  poboczy,  ciągnik  i

przyczepa,  maszyna do malowania oznaczeń poziomych na drogach -

248.989 zł

- komputery dla PINB 7.000 zł

- komputery i oprogramowanie dla Starostwa - 111.145 zł

- samochód  bojowy,  rejestrator  rozmów,  przenośne  działko  i  narzędzia

hydrauliczne  dla  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej

178.036 zł

- kserokopiarka dla LO -  5.490 zł

- samochód do przewozu osób niepełnosprawnych -  22.927 zł

- ciągnik dla DPS Obryte - 58.438 zł

- modernizacja pomieszczeń na salę gimnastyczną w SOSW - 80.000 zł

- zakup wyparzacza dla SOSW -  5.000 zł
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- modernizacja pomieszczeń w Bursie Szkolnej  30.000 zł

Następnie Starosta aby zobrazować działania Zarządu Powiatu porównał rok 2004 z

rokiem 2005:

6. wykonanie dochodów

za 2004r. -32.242.609 zł

wykonanie dochodów 

za 2005r. -41. 286.817 zł

wzrost o 28 %

2. wykonanie wydatków

za 2004r. -36.096.402 zł

wykonanie wydatków

za 2005r. -39.714.856 zł

wzrost o 10 %

3. wynik finansowy

za 2004r. -1.152.116 zł

wynik finansowy 

za 2005r. -1.482.698 zł

wzrost o ponad 28 %

4. wydatki inwestycyjne

za 2004r. -8.605.166 zł

za 2005r. -10.553.172 zł

wzrost o 23 %

5. realizacja zadań z funduszy strukturalnych

za 2004r. - 0 zł

za 2005r. 358.879 zł (stypendia, SPZOZ, Euroalternatywa)
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oraz fundusze realizowane przez PUP – ok. 2 mln zł

Starosta poinformował, że przytoczone cyfry świadczą same za siebie i nie wymagają

komentowania.

Po za tym działalność powiatu oceniały też kontrole zewnętrzne.

Najistotniejsze to:

- Urząd Wojewódzki – realizacja kontraktu za 2004 rok (kontrola w

sierpniu 2005r., kontrola bez zaleceń)

- Urząd Wojewódzki – realizacja dochodów i dotacji za rok 2004

(kontrola w kwietniu 2005) zalecenie: 

- do Straży – klasyfikacja wydatków (jeden błąd)

- do PCPR – zwrot dotacji: 3.404 zł z placówek

opiekuńczo - wychowawczych

- Ministerstwo Pracy i Wojewódzki Urząd Pracy (maj 2005) –

realizacja projektu Euroalternatywa + 2 projekty PUP. Kontrola bez

zaleceń.

- NIK –  kontrola  realizacji  budżetu  za  2005  –  szczególnie  budowa

szpitala (od 3 stycznia do 24 lutego 2006r.).  Kontrola bez zaleceń.

Jedynie dwie uwagi. 

ppkt 2

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do realizacji podpunktu drugiego
Przewodniczący  zwrócił  się  do  Pani  Skarbnik,  aby  w  jego  imieniu  przedstawiła

Uchwałę nr 124/C/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Warszawie z dnia 3 kwietnia 2006r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez

Zarząd Powiatu w Pułtusku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005.

Skarbnik Powiatu przedstawiła ww. uchwałę. 

Uchwała stanowi załącznik do nin.protokołu. 

ppkt 3

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji   podpunktu  trzeciego  –

dyskusja. 
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W dyskusji głos zabrali:

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  Porządku  Publicznego  i  Przestrzegania

Prawa – Zbigniew Szczepanik poinformował, że na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia

2006r.  Komisja  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  powiatu

pułtuskiego  za  2005r  oraz  informacjami  dodatkowymi  przestawionymi  przez

Skarbnika Powiatu i Starostę Pułtuskiego. 

Do  wykonania  budżetu  Komisja  nie  wniosła  zastrzeżeń.  Budżet  wykonano

prawidłowo.  Po  uwzględnieniu  wydatków  niewygasających  na  budowę  szpitala

zrealizowano  i  przekroczono  planowane  dochody,  natomiast  wydatki  nie

przekroczyły 100% planu, a więc została zachowana równowaga budżetowa. 

Pomimo trudności finansowych środki przeznaczano nie tylko na wydatki bieżące,

ale  również  na:  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  modernizację  dróg

powiatowych

Ponadto dla Komendy Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej przekazano dotację

na  następujące  zakupy  inwestycyjne:  rejestrator  rozmów,  przenośne  działko  i

narzędzia hydrauliczne, w łącznej wysokości 78.000zł.  

Środki na powyższe zakupy pozyskano między innymi od Marszałka Województwa

Mazowieckiego – 18.000zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej – 26.000zł. 

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa pozytywnie

zaopiniowała  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  powiatu  za  2005r.

 i wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw

Społecznych  –  Zbigniew  Wałąchowski   poinformował,  że  ze  -sprawozdaniem  z

wykonania budżetu powiatu za 2005r. Komisja zapoznała się na posiedzeniu w dniu

19 kwietnia 2006r. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu. 

Pomimo trudności finansowych i niewystarczającego poziomu środków w stosunku

do  potrzeb  ,  również  w  dziale  oświata  i  opieka  społeczna  –  budżet  wykonano

prawidłowo, nie przekroczono planowanych wydatków. 
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Dzięki staraniom w Ministerstwie Edukacji Narodowej pozyskano dodatkowe środki

z  1%  rezerwy  subwencji  ogólnej  części  oświatowej  z  tytułu  wzrostu  zadań

wynikających  ze  zwiększenia  liczby  uczniów,  dofinansowania  remontu  szkół  i

placówek oświatowych, dofinansowania wyposażenia nowych sal lekcyjnych. 

Ważnym  elementem  dobrego  wykonania  budżetu  jest  przeznaczenie  znacznych

środków na zadania inwestycyjne w szczególności na:

– budowę szpitala w Pułtusku,

– modernizację pomieszczeń na salę gimnastyczną w SOSW, 

– modernizację oczyszczalnię ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem 

–  i zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w

Obrytem. 

Komisja  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Spraw  Społecznych

pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2005r. i zwraca się do Rady Powiatu o

udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Przewodnicząca  Komisji  Integracji  i  Promocji  Powiatu  –  Helena  Wojtaszek-

poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2005r.  Komisja

rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br.

Komisja  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem ,  które  odzwierciedla  wszystkie  istotne

elementy budżetu, tzn. jego przebieg, zmiany w trakcie roku i wykonanie. Komisja

do  wykonania  budżetu  nie  wniosła  żadnych  zastrzeżeń.  Budżet  wykonano

prawidłowo. 

W  ramach  budżetu  powiatu  pułtuskiego  w  2005r.  ze  środków  funduszy

strukturalnych  oraz  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju

Regionalnego realizowano projekty :

1) ustawiczne kształcenie gwarantem rozwoju zawodowego osób dorosłych – projekt

realizowany przez SP ZOZ w Pułtusku, 

2) EUROALTERNATYWA  –  nowe  role  zawodowe  mieszkańców  wsi  powiatu

pułtuskiego – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku 

3) wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w

powiecie pułtuskim  – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku
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4) wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  w

powiecie pułtuskim – projekt realizowany przez szkoły ponadgimnazjalne powiatu

pułtuskiego 

Natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku ze środków funduszy strukturalnych

oraz w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

realizował projekty: 

1. Młodzi Europejczycy , Pułtusk 2005

2. Młodzi Europejczycy , Pułtusk 2005 – BIS

3. Pierwszeństwo pracy nad bezrobociem , Pułtusk 2005 

Komisja Integracji i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu

powiatu  na  2005r.  i  wnioskuje  do  Rady  Powiatu  o  udzielenie  absolutorium

Zarządowi Powiatu. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej – Wiesław Barkała poinformował, że

Komisja na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2006r. zapoznała się ze sprawozdaniem

z wykonania  budżetu  powiatu  pułtuskiego  za  rok   2005.  Komisja  stwierdziła,  że

budżet wykonano prawidłowo i nie wniosła do niego zastrzeżeń.

Dochody zrealizowano prawidłowo oraz nie przekroczono planowanych wydatków.

Ponadto, mimo trudności finansowych, znaczne środki zaangażowano na  inwestycje

drogowe.  Prace modernizacyjne wykonano na odcinkach dróg:

1. Pułtusk, ul. Mickiewicza

2. Smogorzewo Włościańskie 

3. Winniczka

Wykonano  projekty  budowlane  oraz  studia  wykonalności  na  przebudowę  dróg

zakwalifikowanych  do  współfinansowania  z  funduszy  strukturalnych,  zakupiono

sprzęt do bieżącego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych.  

Komisja  Polityki  Regionalnej  pozytywnie  rozpatrzyła  sprawozdanie  z  wykonania

budżetu powiatu za 2005r. i zwraca się do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium

Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – p. Stanisław Myślak poinformował,

że na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2006r. Komisja zapoznała się:
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• ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2005,

• dodatkowymi   informacjami  przedstawionymi  przez  Starostę  Pułtuskiego  i

Skarbnika Powiatu 

Sprawozdanie  odzwierciedla  wszystkie  istotne  elementy  budżetu,  jego  przebieg,

zmiany  w  trakcie  roku  i  wykonanie.  Stąd  też  członkowie  Komisji  nie  zgłosili

żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu.

Z najistotniejszych elementów prawidłowego wykonania budżetu należy wymienić:

•  prawidłowe wykonanie dochodów budżetu, tj. 97,58%,

• prawidłowe wykonanie wydatków, tj. 94,06% 

• Wobec  przedstawionych  danych  należy  stwierdzić,  że  została  zachowana

równowaga budżetowa 

• w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu, pomimo ograniczonych

środków finansowych nie nastąpiło przekroczenie wydatków,

• znaczne  zaangażowanie  środków  finansowych  na  zakupy  inwestycyjne,  tj.  ok.

26% wykonanych  dochodów budżetu 

• istotnym elementem jest pozyskanie przez Zarząd Powiatu środków dodatkowych,

tj. 5,7% wykonanych dochodów budżetu powiatu. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania

budżetu za 2005r. i zwraca się do Rady Powiatu o udzielnie absolutorium Zarządowi

Powiatu. 

ppk 4

Przewodniczący  postępując  zgodnie  z  podpunktem  czwartym  porządku  obrad
zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  -  Krzysztofa  Pieńkosa  o
przedstawienie Uchwały Nr 4/06 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku  z
dnia  19  kwietnia  2006r.   w  sprawie:   wniosku  o  udzielenie  absolutorium
Zarządowi Powiat.
Przewodniczący Komisji odczytał treść uchwały.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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ppkt 5

Przewodniczący  zwrócił  się  do  Pani  Skarbnik,  aby w jego imieniu  przedstawiła
uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie zaopiniowania wniosku Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku z
dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Skarbnik Powiatu przestawiła treść uchwały.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

ppkt 6

Przewodniczący  Rady  postępując  zgodnie  z  podpunktem  szóstym  zarządził
głosowanie  nad  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  dot.  udzielenia  absolutorium
Zarządowi Powiatu,  przyjętym uchwałą nr 4/06.
Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu – byli nieobecni na Sali Rady. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 

Ad. 17 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie do realizacji  piętnastego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  udzielenia  absolutorium  Zarządowi

Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy  są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  oczytał  treść  uchwały  w sprawie  udzielenia

absolutorium Zarządowi Powiatu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem:

Za 13 radnych

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu – byli nieobecni na Sali Rady. 

Uchwała Nr XXXIV/263/06 została podjęta. 

Starosta -  podziękował za współpracę Zarządowi Powiatu,  który jest organem
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odpowiedzialnym  za  realizację  budżetu  powiatu  pułtuskiego,  bezpośrednio

uczestniczącym  w  pracach  Zarządu  -  Skarbnikowi  Powiatu,  Sekretarzowi

Powiatu,  Przewodniczącemu  i  Wiceprzewodniczącym  Rady  Powiatu  Radnym

Rady  Powiatu  oraz  dyrektorom  i  pracownikom  Starostwa  Powiatowego,

powiatowych jednostek organizacyjnych,  służb, inspekcji i straży. 

Ad. 18 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia

zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niektórych jednostek

organizacyjnych samorządu powiatowego. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały   w sprawie:  ustalenia

najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania

pracowników  niektórych  jednostek  organizacyjnych  samorządu  powiatowego  i

zarządził głosowanie nad jej podjęciem: 

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXIV/264/06 została podjęta. 

Ad. 19 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad   Informacja  na  temat  uchwał  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmian  w

budżecie powiatu.  

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  że  Zarząd   Powiatu  w Pułtusku  w okresie  od

poprzedniej  Sesji  Rady Powiatu  podjął  uchwałę  nr  232/06 z  dnia  21  kwietnia  w

sprawie zmian budżetu powiatu dot. przeniesienia wydatków między paragrafami w

ramach  planu  finansowego  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych,  w  ZSZ  im.  J.

Ruszkowskiego w Pułtusku, w Starostwie Powiatowym. 
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Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji.   

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji

na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Informacja została przyjęta.  

Ad. 20 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad  Informacja  na temat prac  Zarządu Powiatu  i  realizacji  uchwał  Rady

Powiatu. 
Przewodniczący poinformował, że powyższą informację Radni otrzymali na piśmie. 

Zapytał, czy są pytania w sprawie przedstawionej informacji.   

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji

na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu :

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Informacja została przyjęta.  

Ad. 21 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie  do  realizacji  kolejnego  punktu   porządku

obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodniczący poprosił Pana Starostę o udzielnie odpowiedzi na interpelacje. 
Dot. interpelacji zgłoszonej przez Radnego K. Łachmańskiego w sprawie podwyżek

dla pracowników administracji i obsługi szkół ponadgimnazjalnych. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  po  zatwierdzeniu  regulaminu  wynagradzania

nauczycieli w 2006r., również od półrocza 2006r. zostaną podjęte działania w celu

uregulowania  wynagrodzeń  pracowników  administracji  i  obsługi  szkół

ponadgimnazjalnych. 

29



Dot. interpelacji  zgłoszonej przez Radnego K. Łachmańskiego w sprawie remontu

dróg.

Starosta poinformował,  że na poprzedniej Sesji  Rady Powiatu zgłoszono podobną

interpelację.  Plan  finansowy  ZDP  zwiększono  o  100.000zł,  w  tym  90.000zł  na

bieżące utrzymanie  dróg.  W sytuacji  braku środków Zarząd Powiatu  zaproponuje

Radzie Powiatu stosowne rozwiązanie w tej kwestii. 

Dot. interpelacji zgłoszonej przez Radnego Z. Wiernickiego w sprawie modernizacji

drogi powiatowej – ul. Mickiewicza 

Starosta Pułtuski poinformował, że został zgłoszony wniosek o pozyskanie środków

z tzw. rezerwy drogowej budżetu państwa . Z informacji jakie posiada nie powinno

być problemów z pozyskaniem środków na modernizację dalszego ciągu tej drogi.

Zespół Samorządowo – Rządowy odbędzie posiedzenie 9 maja br. 

Ad.22 

Przewodniczący zarządził  przystąpienie   do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku

obrad Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
Przewodniczący korzystając z obecności Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w

Pułtusku prosił o udzielenie informacji  nt. składanych przez rolników wniosków o

dopłaty bezpośrednie. 

Kierownik  Biura  Powiatowego  ARiMR  w  Pułtusku  –  p.  Stanisław  Guzel

poinformował, że w 2005r. złożono ok. 5.000 wniosków o płatności obszarowe oraz

4.100  wniosków o  dopłaty  obszarowe na  obszarach  o  niekorzystnych warunkach

gospodarowania. Wydano ok. 93% decyzji, ok. 4% wniosków zostało już poddanych

kontroli  –  nie  wysłano  decyzji  z  uwagi  na  sprawy  techniczne,  natomiast  3%

złożonych  wniosków  jest  sprawdzanych  administracyjnie  –  są  to  sprawy  trudne.

Płatności -zgodnie z dyrektywami unijnymi, termin przekazania płatności na konto

rolnika – 30 czerwca br.  Renty strukturalne – z tym nie ma żadnych problemów.

Około 200 osób nabyło prawo do renty strukturalnej.  Ponadto 800 beneficjentów

uzyskuje  płatności  z  tytułu  wsparcia  dla  gospodarstw  niskotowarowych.  W 2005

roku środki przekazane dla rolników powiatu pułtuskiego będą wynosiły ok. 50 mln

zł.  Pan  Kierownik  poinformował,  że  z  inicjatywy  Starosty  Pułtuskiego

zorganizowano  spotkanie  z  wójtami  gmin  powiatu  pułtuskiego,  podczas  którego
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ustalono  logistykę  działania  w  zakresie  udzielenia  pomocy  rolnikom  przy

wypełnianiu  wniosków.  Do  Gmin  skierowano  pracowników  posiadających

odpowiednie  umiejejętności  w  zakresie  wypełniania  wniosków.  Pracownicy  są

refundowani ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na dzień dzisiejszy wpłynęło

ok. 350 wniosków. 

Pan Kierownik poinformował o piśmie Starosty Pułtuskiego jako Przewodniczącego

Konwentu  Powiatów  Województwa  Mazowieckiego  skierowanym  do  Ministra

Rolnictwa dot. przesunięcia terminu składania wniosków z 15 maja na 30 czerwca

br. Minister Rolnictwa odpowiedział, że czeka na decyzję Komisji Europejskiej w

tym zakresie. Jeżeli będzie decyzja, że wnioski będą przyjmowane tylko do 15 maja

br.  wówczas  będą  one  tylko  rejestrowane  przez  Biuro  Powiatowe  ARiMR –  bez

sprawdzania. 

Radny  Z.  Wiernicki  –  poinformował,  że  bardzo  żałuje,  że  informacja  którą

przedstawił  Kierownik  Biura  Powiatowego  ARiMR  nie  była  jednym z  punktów

porządku obrad. Wówczas można byłoby porozmawiać, zapytać. Radny wyraził żal,

że  nie  ma  wśród  nas  osoby,  która  mogłaby  przekazać,  dużo  więcej  od  strony

parlamentu i rządu na ten temat. To może sugerować tylko jeden kierunek działania,

należy  doprowadzić  do  tego  aby  jedną  z  Sesji  poświęcić  kwestiom dotyczącym

rolnictwa,  dopłatom i  zaprosić  na  posiedzenie  posła,  który wywodzi  się  z  naszej

ziemi p. H. Kowalczyka. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  informacja  która  została  przedstawiona

przez  Kierownika Powiatowego Biura Powiatowego ARiMR, zostanie przekazana

rolnikom  również  przez  nas  –  Radnych  Rady  Powiatu.  Każdy  z  nas  jest

reprezentantem  danej  społeczności  lokalnej,  odbywają  się  spotkania  i  mamy

możliwość przekazania im informacji np. o dopłatach. Ponadto odbyło się spotkanie

z wójtami gmin powiatu pułtuskiego podczas , którego również omawiano powyższe

sprawy. Wniosek zgłoszony przez Radnego Wiernickiego zostanie wzięty pod uwagę

podczas zwoływania kolejnej Sesji Rady Powiatu. 

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  do  Ministra  Rolnictwa  p.  Jurgiela  jako

Przewodniczący  Konwentu  Powiatów  Województwa  Mazowieckiego  wystosował

pismo, w którym zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu składania wniosków o
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dopłaty  bezpośrednie.  Powyższe  motywował  przedłużającą  się  zimą,  dużym

opóźnieniem z dostarczeniem spersonalizowanych wniosków. W dniu wczorajszym

Minister  Rolnictwa  p.  Jurgiela  osobiście  odpowiedział  na  powyższe  pismo

uzależniając decyzję w powyższej kwestii od Komisji Europejskiej. 

Radny  Z.  Wiernicki  zwrócił  się  ponownie  z  wnioskiem o  zwołanie  sesji,  której

tematem będą sprawy dot. rolnictwa, dopłat bezpośrednich. 

Ad. 23 

Przewodniczący  zarządził  przystąpienie  do  realizacji  ostatniego  punktu  porządku

obrad Zamknięcie Sesji. 

Informuję,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany.  Dziękuję  za udział  w obradach

trzydziestej czwartej Sesji Rady Powiatu Radnym i zaproszonym gościom. Obrady

trzydziestej czwartej Sesji Rady Powiatu uważam za zamknięte. 

Sesja zakończyła się o godzinie 19.45 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowały: Przewodniczył obradom:

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski
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